ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання галузевих (цільових) програм, які діють у 2021-2023 роках,
за січень-березень 2022 року
№
з/п

Назва програми

Дата та номер
рішення міської
ради про
затвердження
програми
(з урахуванням
змін)

Головний
розробник та
відповідальний
виконавець
Програми

Загальний обсяг
фінансування
галузевої
(цільової)
програми на
поточний рік,
тис. грн

1
1.

2
Програма
зайнятості
населення
м. Кропивницького
на 2021-2023 роки
Програма розвитку
малого і середнього
підприємництва у
м. Кропивницькому
на 2021-2023 роки
Програма реалізації
громадського
бюджету (бюджету
участі) у
м. Кропивницькому
на 2021-2024 роки
Програма
формування
позитивного
міжнародного та
інвестиційного
іміджу
м. Кропивницького
на 2021-2023 роки

3
02.02.2021 р.
№ 99,
зміни: від
08.07.2021 р.
№ 555
02.02.2021 р.
№ 97,
зміни від
25.11.2021 р.
№ 934
02.02.2021 р.
№ 100

4
Департамент
з питань
економічного
розвитку

5
0,00

6
-

7
-

8
Кошти не виділялися

Департамент
з питань
економічного
розвитку

37,600

-

-

Кошти не виділялися

Департамент
з питань
економічного
розвитку

5000,0

-

-

Кошти не виділялися

02.02.2021 р.
№ 98,
зміни: від
20.05.2021 р.
№ 375,
25.11.2021 р.
№ 935

Департамент
з питань
економічного
розвитку

8,100

-

-

Кошти не виділялися

2.

3.

4.

Фактично
профінансовано
всього,
у т. ч. за
тис. грн
звітний
період,
тис. грн

Результат

2
1
5.

2
Програма розвитку
туристичної галузі
міста
Кропивницького на
2020-2022 роки

3
14.02.2020 р.
№ 3121

4
Управління
культури і
туризму

5
245,00

6.

Програма розвитку
культури в
м. Кропивницькому
на 2021-2025 роки
Програма розвитку
галузі охорони
здоров'я
м. Кропивницького
на 2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 96

Управління
культури і
туризму

02.02.2021 р.
№ 92,
зміни: від
25.11.2021 р.
№ 921

Програма розвитку
освіти міста
Кропивницького на
2021-2025 роки

02.02.2021 р.
№ 95

7.

8.

6

7
-

6 021,90

104,90

104,90

Управління
охорони
здоров'я

95 273,7

26 981,3

26 981,3

Надано стаціонарну та
амбулаторну медичну
допомоги пільговим
категоріям населення та
зміцнено матеріальнотехнічну базу закладів
охорони здоров'я.

Управління
освіти

154 400

13 847

13 847

Забезпечено:
технологічним
обладнанням харчоблоки у
закладах середньої освіти 31,6 тис. грн, та дошкільної
освіти -1,0 тис. грн;
поточний ремонт теплота водомережі - 135,4 тис.
грн;
освітлення закладів –

-

8
Кошти не виділялися.
Запрацював Туристичноінформаційний центр міста
Кропивницького як Єдиний
інформаційний центр для
внутрішньо переміщених
осіб та культурно-творчий
простір для маленьких
гостей і мешканців нашого
міста. У центрі проводяться
майстер-класи для дітей
(віком від 6 років) у
супроводі дорослих на
різноманітну тематику
Поповнено бібліотечні
фонди на 1436 прим. та
проведено просвітницькомистецькі заходи

3
1

2

3

4

5

6

7

9.

Міська програма
"Молодь" на 2021–
2023 роки

02.02.2021 р.
№ 88,
зміни: від
16.12.2021 р.
№1068

Управління
молоді та спорту

412,2

4,0

4,0

10.

Міська програма
відпочинку та
оздоровлення дітей
на 2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№ 90,
зміни: від
16.12.2021 р.
№1068

Управління
молоді та спорту

3 034,5
(внесено зміни)

0

0

8
26,6 тис. грн;
придбання меблів 4,3 тис. грн;
адміністрування сайтів та
платформ управління
освіти - 53,5 тис. грн;
протипожежні заходи 104,4 тис. грн;
охорону закладів освіти 48,2 тис. грн;
фінансове забезпечення
позашкільної освіти –
13,4 млн грн
Проведено заходи щодо:
формування у молоді
високої патріотичної
свідомості, громадянської
позиції; організації
змістовного дозвілля,
підтримки творчої,
обдарованої молоді;
розвитку компетентностей
молоді; популяризації
культури здоров'я серед
молоді та утвердження
здорового і безпечного
способу життя; підтримки
розвитку пластового
(скаутського) руху
У зв’язку із
запровадженням воєнного
стану в Україні та
відповідно до п. 3
розпорядження голови
Кіровоградської обласної

4
1

2

3

4

5

6

7

11.

Міська програма
підтримки сімей на
2021-2023 роки

02.02.2021 р.
№89,
зміни: від
16.12.2021 р.
№1068

Управління
молоді та спорту

477,0

0

0

12.

Програма
забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб
з їх числа на 20222024 роки
Міська програма
соціальноправового захисту

25.11.2021р.
№ 939

Управління з
питань захисту
прав дітей

1181,3

-

-

14.02.2020 р.
№ 107,
зміни: від

Управління з
питань захисту
прав дітей

262,3

-

-

13.

8
військової адміністрації від
06.04.2022 № 208-р «Про
призупинення реалізації у
2022 році обласної
комплексної соціальної
програми оздоровлення та
відпочинку дітей
Кіровоградської області на
2018 – 2022 роки»
виконання програми
відпочинку та оздоровлення
дітей, які потребують
особливої соціальної уваги
та підтримки на даний час
призупинено.
Вжито заходи щодо
формування
відповідального
батьківства, організації
змістовного дозвілля,
вдосконалення механізму
запобігання та протидії
насильству та протидії
торгівлі людьми
-

Проведено 17 спільних
профілактичні рейдів для
виявлення дітей, які

5
1

2
дітей,
профілактики
правопорушень у
дитячому
середовищі та
популяризації
сімейних форм
виховання на 20202022 роки

3
25.03.2021 р.
№181,
12.10.2021 р.
№849,
25.11.2021 р.
№ 938

4

5

6

7

14.

Програма
соціальної
підтримки,
розвитку та
становлення сімей,
дітей та молоді
м. Кропивницького
на 2020-2022 роки
Програма розвитку
фізичної культури і
спорту в місті
Кропивницькому на
2021-2024 роки

14.02.2020 р.
№ 3130,
зміни: від
25.03.2021 р.
№ 186,
07.09.2021 р
№ 726

Кропивницький
міський центр
соціальних
служб

-

-

-

02.02.2021 р.
№ 87,
зміни: від
16.12.2021 р.
№ 1069

Управління
молоді та спорту

2 007,8

241,8

241,8

Програма
соціального
захисту та
соціальної
підтримки окремих
категорій
населення міста на
2017-2022 роки

17.01.2017 р.
№ 760,
зміни: від
02.02.2021 р.
№ 86,
08.07.2021 р.
№ 586,
07.09.2021 р.

Департамент
соціальної
політики

41 394,5

7 926,14

7 926,14

15.

16.

8
перебувають у складних
життєвих обставинах, та
дітей, які залишились без
батьківського піклування,
обстеження умов
проживання дітей, які
перебувають у складних
життєвих обставинах,
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування
-

Забезпечено проведення
заходів та змагань,
нагородження призерів
серед молоді та тренерів;
придбання матеріальних
активів для потреб
КЗ КДЮСШ тощо
Здійснювалися заходи щодо
надання грошової
допомоги та соціальних
виплат тощо

6
1

17.

18.

2
(із змінами)
Програма
оптимізації
системи
теплопостачання у
місті
Кропивницькому на
2022 рік
Програма
відшкодування
частини суми (тіла)
кредитів, залучених
ОСББ, ЖБК міста
Кропивницького на
впровадження
енергоефективних
заходів у
багатоквартирних
житлових будинках
на 2019-2022 роки

3
№ 718,
16.12.2021 р.
№1064
рішення
Виконавчого
комітету від
28.06.2022 р.
№378
07.05.2019 р.
№ 2496

4

5

6

7

8

Головне
управління
житловокомунального
господарства

-

-

-

-

Головне
управління
житловокомунального
господарства

500,0

-

-

Фінансування не
здійснювалося

7
1
19.

2
Комплексна
програма
підтримки
учасників
антитерористичної
операції, операції
Об’єднаних сил в
східних областях
України та членів їх
сімей на 20172022 роки (із
змінами)

20.

Комплексна
програма розвитку
житловокомунального
господарства та
безпеки
дорожнього руху в
місті
Кропивницькому на
2021-2025 роки

3
17.01.2017 р.
№ 759,
зміни: від
15.02. 2018 р.
№ 1401,
31.01.2019 р.
№ 2300,
18.12.2019 р.
№ 3057,
26.05.2020 р.
№ 3303,
08.09.2020 р.
№ 3440,
03.11.2020 р.
№ 3713,
02.02.2021 р.
№ 85;
07.09.2021 р.
№ 717,
16.12.2021 р.
№1065
02.02.2021 р.
№ 105,
зміни: від
25.03.2021 р.
№185,
20.05.2021 р.
№ 388,
08.07.2021 р.
№557,
07.09.2021 р.
№ 721,
12.10.2021 р.
№ 830
25.11.2021 р.

4
Департамент
соціальної
політики

Головне
управління
житловокомунального
господарства

5

6

7

19 607,7

2 056,49

2 056,49

345 299,4

25 800,1

25 800,1

8
Забезпечено надання
грошової допомоги
142 учасникам АТО, ООС,
забезпечено безкоштовним
харчуванням дітей загиблих
учасників АТО та ООС,
надано медичну допомогу,
забезпечено продуктами
харчування та лікарським
засобами, забезпечено
надання пільг для дітей та
учасників АТО, ООС

Забезпечено виконання
заходів програми:
фінансова підтримка
комунальних підприємств –
2,6 млн грн;
виготовлення ПКД та
проведення експертизи на
проведення капремонту
внутрішньодворових доріг
– 14,8 тис.грн;
благоустрій міста –
18,1 млн грн;
забезпечення діяльності
теплового господарства

8
1

2

21.

Програма розвитку
міського
пасажирського
транспорту та
зв’язку у
м. Кропивницькому
на 2021–2024 роки

22.

Програма
капітального
будівництва,

3
№ 923,
16.12.2021 р.
№1061,
рішення
Виконавчого
комітету від
12.04.2022 р.
№167,
24.05.2022 р.
№278,
14.06.2022 р.
№324)
16.12.2021 р.
№1062
(у новій
редакції)

04.02.2022 р.
№1096

4

5

6

7

8
міста – 4,2 млн грн;
утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури 0,96 млн грн

Управління
транспорту та
зв’язку

172 770,3

41 229,5

41 229,5

Забезпечено виконання
заходів програми, зокрема
перевезення:
авто- та електротранспортом пільгових категорій
пасажирів;
спеціалізованим автобусом
"АTAMAN" дітей з
особливими потребами, які
перебувають на обліку
комунального закладу "Центр
соціальної реабілітації
(денного догляду) дітей з
інвалідністю" тощо.
Здійснено виплату лізингових
платежів за придбаний
транспорт: автобуси (10 од.)
та тролейбуси з автономних
ходом (10 од.), які придбано у
2021 році та 2020 році
відповідно

Управління
капітального
будівництва

125 944,6

556,5

556,5

Капітальний ремонт
приміщень
травматологічного пункту

9
1

23.

24.

25.

2
реконструкції та
капітального
ремонту об’єктів
комунального
господарства та
соціальнокультурного
призначення міста
Кропивницького на
2022-2024 роки
Заходи із
запобігання та
ліквідації наслідків
надзвичайної
ситуації у будівлі
або споруді
житлового
призначення за
рахунок коштів
резервного фонду
місцевого бюджету
Програма розвитку
земельних відносин
у місті
Кропивницькому на
2020-2022 роки
Програма
природоохоронних
заходів місцевого
значення на 2021–
2023 роки

3

4

5

6

7

Рішення
Виконавчого
комітету від
17.02.2022р.
№101

Управління
капітального
будівництва

1 466,29

797,68

797,68

14.02.2020 р.
№ 3140,
зміни: від
08.07.2021 р.
№583

Управління
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Управління
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
природного
середовища

736,4

14,7

14,7

954,2

374,9

374,9

02.02.2021 р.
№101,
12.10.2021 р.
№ 832
16.12.2021р.
№1072

8
КНП "Міська лікарня
швидкої медичної
допомоги Міської ради
міста Кропивницького",
вул. Короленка, 56,
капітальний ремонт ДНЗ
№65 та №72

Невідкладні (першочергові)
аварійно -відновлювальні
роботи з ліквідації
наслідків надзвичайної
ситуації у житловому
будинку по вул.
Космонавта Попова,24,
корп. 1 в м.
Кропивницькому
(капітальний ремонт 3132)
Здійснено заходи з
землеустрою

Вжито комплекс заходів
зі створення та
використання зелених
насаджень (висаджено 138 од. кущів), видаленню
аварійних дерев на
територіях ЗОШ та ДНЗ

10
1

2

3

4

5

6

7

26.

Програма боротьби
з амброзією
полинолистою на
території міста
Кропивницького на
2019-2023 роки
Програма
управління
комунальним
майном на 20202022 роки

07.05.2019 р.
№2499,

Головне
управління
житловокомунального
господарства

-

-

-

14.02.2020 р.
№ 3128,
зміни: від
25.03.2021 р.
№ 195

Управління
комунальної
власності

-

-

-

Програма реалізації
вимог Закону
України "Про
адміністративні
послуги" на 20222024 роки

25.11.2021 р.
№ 941

Департамент
надання
адміністративних послуг

1 300,0

23,8

23,8

27.

28.

8
(видалено - 33 од.),
забезпечено заклади освіти
304 контейнерами для
роздільного збору
побутових відходів
Фінансування не
передбачено

Укладено та продовжено
термін дії 14 договору
оренди нерухомого майна,
проведено інвентаризацію
19 об’єктів нерухомого
майна, підготовлено
8 аукціонів, забезпечено
надходження до міського
бюджету у сумі понад
1,4 млн грн тощо
Придбано печатки для
адміністраторів
департаменту. Проведено
сервісне обслуговування
комп’ютерної та офісної
техніки. Оплачено послуги
користування захищеним
цифровим каналом зв'язку,
інтернет послуги,
проведено реєстрацію
підписувачів в
Автоматизованій системі
кваліфікованого надавача
електронних посдуг,

11
1

2

3

4

5

6

7

29.

Програма
висвітлення
діяльності Міської
ради міста
Кропивницького та
її виконавчого
комітету на 20202022 роки
Програма
забезпечення умов
діяльності
депутатів міської
ради на 2021-2023
роки
Програма з
розвитку і
управління
персоналом в
Міській раді міста
Кропивницького на
2020-2022 роки
Програма
фінансового
забезпечення
нагородження
відзнаками
Кропивницької
міської ради та
виконавчого
комітету на 20222024 роки

14.02.2020 р.
№ 3113

Відділ по роботі
із засобами
масової
інформації

2481,0

1894,8

1894,8

02.02.2021 р.
№ 94,
зміни:

Управління
апарату міської
ради

176,5

-

-

Забезпечено створення
умов діяльності депутатів
міської ради

14.02.2020 р.
№ 3118

Управління
персоналу

105,7

-

-

Фінансування не
здійснювалося

25.11.2021 р.
№ 946

Управління
персоналу

1 088,8

30,0

30,0

30.

31.

32.

8
здійснено інформаційноконсультаційні послуги з
навчання роботі в Системі
Забезпечено виконання
заходів програми з
висвітлення діяльності
міської ради.
Профінансовано заходи
програми на 76 % від
передбачених коштів

25.11.2021 р
.№ 926

Забезпечено фінансування
для забезпечення
нагородження відзнаками
міської ради та виконавчого
комітету (придбано
10 годинників наручних
чоловічих у футлярі та 6 жіночих)

12
1
33.

34.

35.

36.

2
Програма
здійснення
представницьких та
інших
організаційних
заходів, пов’язаних
із діяльністю
Кропивницької
міської ради, на
2022-2024 роки
Комплексна
програма
діяльності міської
дружини міста
Кропивницького на
2022–2024 роки
Програма
територіальної
оборони та
підтримання
постійної
мобілізаційної
готовності міста
Кропивницького на
2022-2024 роки

Міська програма
профілактики та

3
25.11.2021 р.
№ 945

4
Управління
діловодства та
організаційної
роботи

5

6

7

8

16.12.2021 р.
№ 1063,
зміни: від
24.02.2022 р.
№ 1228

Міська дружина
міста
Кропивницького

2563,0

1986

1986

Забезпечено
функціонування діяльності
міської дружини та охорону
громадського порядку

25.11.2021 р.
№ 944,
зміни:
18.02.2022 р. №
1222, рішення
виконкому
міської ради від
12.04.2022 р.
№169, 26.04.
2022 р. № 203)

Сектор
мобілізаційної
роботи та
територіальної
оборони

4 280,3

3 140,5

3 140,5

02.02.2021 р.
№ 93,

Управління з
питань

5 663, 0

2 863,3

2 863,3

Створення необхідних умов
для здійснення заходів
воєнного стану та загальної
мобілізації. Підготовка
приміщень підрозділів Сил
ТРО та забезпечення
особового складу
обмундируванням, посудом
та ПММ.
Сприяння організації
заходів шляхом
забезпечення
Кропивницького міського
ТЦК та СП бланками
облікових документів,
канцелярськими
приладдями та ПММ
Технічне обслуговування
камер відеоспостереження

13
1

37.

38.

2
протидії
злочинності
"Безпечне місто"
на 2021-2023 роки

Програма
запобігання
надзвичайним
ситуаціям та
ліквідації їх
наслідків на 20222024 роки
Програма
цифрового
розвитку на 20222024 роки

3
зміни: від
25.03.2021
№ 196,
08.07. 2021 р.
№ 560,
25.11.2021 р.
№ 930,
16.12.2021 р.
№ 1087,
04.02.2022 р.
№ 1110,
рішення
виконкому
міської ради від
23.03.2022 №
154, 12.04.2022
р. №202,
26.04. 2022 р.
№ 208,
24.05.2022 №
300

4
запобігання і
виявлення
корупції

25.11.2021 р.
№ 932,

Відділ з питань
НС та ЦЗН

зміни: рішення
виконкому
міської ради від
26.04.2022 р.
№ 209,
14.06.2022 р.
№324)
04.02.2022 р.
№ 1097

5

6

7

8
(49,3), електроживлення
камер відеоспостереження
(14,0), надано субвенцію з
міського бюджету
державному на
співфінансування для
придбання спеціалізованого
автотранспорту, комп’ютерної
техніки та комплектуючих до
неї, оргтехніки, засобів
отримання даних, засобів
технічного захисту
інформації, відеообладнання,
засобів зв'язку та спеціальних
технічних засобів для
Управління служби безпеки
України в Кіровоградській
області (2 800)

Управління
інформаційних
технологій

Кошти будуть спрямовані
на придбання пального для
підрозділів ДНС

4 436,0

14
1
39.

2
Програма
сприяння розвитку
громадянського
суспільства в місті
Кропивницькому на
2020-2022 роки
"Діалог"

3
14.02.2020 р.
№ 3125

4
Відділ
комунікацій з
громадськістю

5
355,5

6
-

7
-

40.

Програма
розроблення
містобудівної
документації
Кропивницької
міської
територіальної
громади на 20222024 роки
Програма ведення
містобудівного
кадастру у складі
управління
містобудування та

12.10.2021 р.
№ 834

Управління
містобудування
та архітектури

700,00

-

-

8
Кошти не виділялися.
Підтримано ініціативи
волонтерських та
ветеранських організацій
щодо заміни Державних
Прапорів біля могил Героїв
на Алеї Слави та інших
кладовищах міста;
встановлення Державного
Прапора України та
Кримськотатарського
прапора на готелі
“Україна”,
забезпечено покладання
квітів з метою вшанування
загиблих героїв учасників
АТО/ООС та
військовослужбовців,
загиблих за незалежність і
територіальну цілісність
України
Кошти не виділялися

12.10.2021 р.
№ 833

Управління
містобудування
та архітектури

24,9

-

-

Кошти не виділялися

41.

15
1

42.

2
архітектури
Кропивницької
міської ради на
2022-2024 роки
Програма
паспортизації
нерухомих
пам’яток
культурної
спадщини міста
Кропивницького на
2018-2020 роки (із
змінами)

3

4

5

6

7

15.02.2018 р.
№ 1410,
зміни від
25.11.2021
№ 929

Управління
містобудування
та архітектури

290,2

-

-

________________

8

Кошти не виділялися

